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• De wetgever beoogt de netbeheerders te sturen naar een optimale prijs/kwaliteitsverhouding, alsmede naar een 
gelijk speelveld tussen netbeheerders.

• De wetgeving heeft deze sturing op doelmatigheid, doelmatigheid in kwaliteit en gelijkwaardigheid in doelmatigheid 
verankerd in de artikelen 16, lid 1 sub b; artikel 41, lid 1 sub a en artikel 41, lid 3 van de Elektriciteitswet 1998.

• Het reguleringsmodel van de q-factor betreft een zero-sum bonus/malus systeem, waarbij afwijkingen van de 
gemiddelde kwaliteit in de sector leiden tot een correctie op de inkomsten van een netbeheerder. Het hart van het 
reguleringsmodel betreft de waarderingsfunctie waarmee (gerealiseerde) niet-financiële kwaliteitsindicatoren worden 
omgezet in een financiële kwaliteitswaarde.
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Q-factor inleiding



Buiten de q-factor zijn er verschillende andere prikkels of redenen voor een netbeheerder 
om te werken aan de kwaliteit van het netwerk en de dienstverlening

- Normeringen, certificeringen etc

- Toezichthouders

- Klanten

- Overheden / gemeenten

- Compensatievergoedingen

- Aandeelhouders

- Reputatie
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Andere prikkels



De q-factormethodiek in zijn huidige vorm is niet in overeenstemming met de doelstellingen van de wetgever;

In het rapport toont Stedin aan dat de resultaten, i.c. de financiële prikkels uit de huidige q-factor regulering de volgende 
manco’s vertonen:

• De prikkels zijn (in belangrijke mate) in strijd met de wettelijke doelen: de doelmatigheid, de doelmatigheid in 
kwaliteit, en de gelijkwaardigheid in doelmatigheid;

• De prikkels ondersteunen een netbeheerder niet bij het nemen van investeringsbeslissingen; 

• De prikkels zijn niet plausibel, noch verdedigbaar, noch acceptabel.

De huidige opzet van de Q-factor leidt tot perverse uitkomsten. Extra storingen kunnen voor een netbeheerder 
goed uitpakken. Terugdringen van storingen kan voor een netbeheerder slecht uitpakken.
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Q-factor voldoet niet aan doelstellingen



• Gelijke prestaties leiden bij verschillende netbeheerders tot verschillende uitkomsten

• Bijvoorbeeld reductie frequentie van storingen (case 3, pag. 19 rapport)

• Verbeteringen van de kwaliteit leiden tot verslechtering van de kwaliteitsprestatie

• Bijvoorbeeld reductie frequentie van storingen (case1, pag. 15 rapport)

• Verslechteringen van de kwaliteit leiden tot verbetering van de kwaliteitsprestatie

• Bijvoorbeeld toename van aantal storingen leidt tot hogere kwaliteitsprestatie (case 2, pag. 17)
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Voorbeelden van problemen



Onbetwistbare én tegelijk meetbare definities voor de onderbrekingsfrequentie en -duur van een individuele afnemer 
zijn niet mogelijk;

Realisaties kijken terug in de tijd. Hoe om te gaan met de toekomst, bijv. bij nieuwe aansluitingen ?

Voorbeeld: Wat is de onderbrekingsduur bij complexe situaties, bijvoorbeeld bij een afnemer die eens per 5 jaar 

een onderbreking heeft als gevolg van asset A, eens per 10 jaar als gevolg van asset B en eens per 50 jaar als 

gevolg van asset C ? Acht de afnemer deze 16 onderbrekingen per 50 jaar gelijk aan eens per 3,125 jr ? En hoe de 

termijn (5, 10, 50, .. jaar) te bepalen waarover de onderbrekings-frequentie bepaald moet gaan worden ?
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Oorzaak van de geconstateerde problemen



Bezwaar 1: Op netbeheerdersniveau geaggregeerde gegevens (CAIDI, SAIFI) worden 
gebruikt als invoer in de waarderingsfunctie, die juist gebaseerd is op en ontwikkeld zijn 
voor onderbrekingsgegevens van individuele afnemers. Nadelige gevolgen:

 Verschillen in uitkomsten tussen jaren bij dezelfde (marginale) prestatie → niet doelmatig

 Verschillen in uitkomsten tussen netbeheerders bij dezelfde (marginale) prestatie →  geen gelijk speelveld

 Met het ‘middelen’ van kwaliteitsgegevens worden de individuele afnemerskarakteristieken geëlimineerd, waarmee 
het door ACM veronderstelde uitgangspunt van afnemende meerwaarde verloren gaat.

Bezwaar 2: De keuze voor gebruik van SAIFI én CAIDI in niet-robuuste 
waarderingsfuncties leidt tot niet-robuuste en niet-plausibele trade off tussen deze 
indicatoren. Nadelige gevolgen:

 Perverse uitkomsten. Dit treedt het sterkst op bij de waarderingsfunctie uit rapport Blauw Research jan. 2013  → 
geen doelmatigheid in kwaliteit.

 Onverklaarbare en niet verdedigbare substantiële verschillen in de trade off bij toepassing van de 3 opgeleverde 
gelijkwaardige waarderingsfuncties → geen doelmatigheid in kwaliteit.
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Analyse knelpunten



Alternatieven:

 Methode Blauw Research jan.2013

 Methode Blauw Research aug.2013

 Alternatieve methode Blauw Research aug.2012

 Q-factor op 0 stellen

 Methode o.b.v. SAIDI
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Alternatieven

Gevolgen

 Perverse prikkels, niet in lijn met wetgeving

 Niet-plausibele sprong

 Arbitrair geconstrueerd verloop

 Geen perverse prikkels, geen aanvullende 
kwaliteitsprikkels

 Geen perverse prikkels, uniforme prikkels, maar 
arbitraire waardering SAIDI, sturingsprikkel



Aanbeveling:

 Het op 0 stellen van de Q-factor.

Second best:

 SAIDI: niveau stuurprikkel, bijv. 0,15 €/minuut
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Aanbeveling
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Vragen aan de klankbordgroep

Is de klankbordgroep het 
eens met de stelling dat de 

huidige methode niet 
voldoet?

Heeft de klankbordgroep 
een voorkeur voor het 0 

stellen van de q-factor, of 
voor het introduceren van 
een q-factor gebaseerd op 

de SAIDI? 



BEDANKT VOOR UW
AANDACHT

11





Bijlagen
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• Kwaliteit: de betrouwbaarheid van de MS- en LS-netten ten behoeve van levering aan LS-afnemers;

• Kwaliteitswaarde: de waarde die een individuele LS-afnemer toekent aan de aan hem geleverde kwaliteit;

• Prestatie: de totale kwaliteitswaarde van álle LS-afnemers van een netbeheerder;

• Sturing: de marginale verandering van de prestatie bij verandering van de door de desbetreffende netbeheerder 
geleverde kwaliteit aan zijn afnemers.

• Bij de vormgeving van de waarderingsfunctie: Afnemende meerwaarde vormgegeven door een logaritmisch verband 
tussen de aan een individuele afnemer geleverde kwaliteit en de kwaliteitswaarde (€) die de desbetreffende afnemer 
daaraan toekent.
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Definities



Gebrek aan doelmatigheid

Doelmatigheid

 De verschillen tussen de berekende 
uitkomsten bij verschillende 
onderbrekingsduren (case 1 en 2) staan 
haaks op de uniforme uitkomsten voor de 
waardering uit het model van Blauw 
Research en zijn daarmee in strijd met 
doelmatigheid; 

 De uniforme berekende uitkomsten bij 
case 3 staan haaks op de verschillende 
uitkomsten voor de waardering uit het 
model van Blauw Research. Ook deze 
uitkomsten zijn in strijd met doelmatigheid.
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Gebrek aan doelmatigheid en kwaliteit

Doelmatigheid en kwaliteit

• Voorbeelden laten zien dat kwaliteitsverbeteringen financieel bestraft worden

• Voorbeelden laten zien dat kwaliteitsverslechteringen financieel beloond worden

 deze perverse uitkomsten zijn in strijd met de doelmatigheid in kwaliteit
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Gelijkwaardigheid in kwaliteit

• De verschillen tussen de effecten op de 
kwaliteitswaarde van netbeheerders zijn 
in strijd met gelijke (verandering van) 
inkomsten bij gelijke (verandering van) 
prestaties en daarmee met de 
gelijkwaardigheid in doelmatigheid;

• De verschillende effecten op de 
bonus/malus bij gelijke verandering van 
prestaties van netbeheerders zijn in 
strijd met het streven naar het gelijke 
speelveld en daarmee met de 
gelijkwaardigheid in doelmatigheid.

Gebrek aan Gelijkwaardigheid in kwaliteit

17



Ontbreken van robuustheid

Robuustheid

• De verschillen tussen de jaren (bij gelijke 
prestaties) doen afbreuk aan robuustheid 
en staan voorspelbaarheid in de weg;

• De substantiële verschillen als gevolg van 
verschillende modelkeuze (bij gelijke 
theoretische onderbouwing en gelijke 
afnemersvoorkeuren) doen afbreuk aan 
robuustheid en staan voorspelbaarheid in 
de weg;

• Als gevolg van de grote variaties in 
uitkomsten bij vergelijkbare 
omstandigheden zijn de financiële prikkels 
niet geschikt voor investeringsafwegingen.
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Template Alternatieven Klantaansluiting



Plausibiliteit

• Bij verandering van de onderbrekingsduur is het door ACM en 
onderzoeksbureaus gekozen uitgangspunt van afnemende meerwaarde 
volledig herkenbaar bij de uitkomsten uit de formule van Blauw 
Research, maar bij de praktijkuitkomsten is het uitgangspunt volledig uit 
het zicht verdwenen. Dit maakt de uitkomsten niet plausibel;

• De negatieve uitkomsten bij kwaliteitsverbeteringen (case 1) en vice
versa (case 2) staan diametraal op gezond verstand en daarmee op 
plausibiliteit;

• De verschillende uitkomsten voor de bonus/malus bij exact dezelfde 
kwaliteitsverbetering staan haaks op plausibiliteit van de uitkomsten.
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Ontbreken van plausibiliteit
CASE 3: VERKORTING VAN DE HERSTELTIJD MET 30 MINUTEN HEEFT EEN UNIFORM EFFECT OP DE TOTALE 
KWALITEITSWAARDE VAN STEDIN, DUS ONAFHANKELIJK OF DE HERSTELTIJD IS VERKORT BIJ EEN 
ONDERBREKING VAN 40 MINUTEN OF VAN 480 MINUTEN.


